K návrhu poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 359), se uplatňuje následující pozměňovací návrh:

A. Bodové znění pozměňovacího návrhu
Čl. I nově zní:
„Čl. I
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb.,
zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015
Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017
Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 285/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 43 odst. 1 písm. a) se číslo „13.00“ nahrazuje číslem „0.00“.
2. V § 43 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zákaz jízdy podle odstavce 1 neplatí při přepravě zboží naloženého mimo území
České republiky, pokud je místo jeho vykládky na území České republiky, a při jízdě bez
nákladu, která s touto jízdou souvisí.“
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
3. V § 43 odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.
4. V § 124 odst. 2 písm. a) se text „§ 43 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 43 odst. 6“.
5. V § 125c odst. 5 písm. d) se text „písm. j)“ nahrazuje slovy „písm. g) a j)“.
6. V § 125c odst. 5 písm. f) se slova „g) a“ zrušují.
7. V § 125c odst. 7 písm. c) se slova „a písm. g)“ zrušují.
8. V § 125c odst. 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d) 5 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. g).“.
9. V § 129 odst. 2 se text „§ 43 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 43 odst. 6“.

10. V § 137 odst. 2 se text „§ 43 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 43 odst. 7“.“.

B. Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn
Změny obsažené v pozměňovacím návrhu jsou vyznačeny tučně (nově vkládaný text) a přeškrtnutým písmem
(rušený text) v textu dotčených ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ve znění sněmovního tisku č. 359.

§ 36
…
5)
Řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidiči jízdní
soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, je na dálnici zakázána v pracovních dnech od 6.00
do 22.00 hodin jízda v levém krajním jízdním pruhu určeném pro rychleji jedoucí vozidla.
…

§ 43
Omezení jízdy některých vozidel
(1) Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům
a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a
speciálním automobilům a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující
3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem
a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu19) (dále jen
"den pracovního klidu") v době od 13.00 0.00 do 22.00 hodin
b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin,
c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.
(2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda
zvláštním vozidlům,2) potahovým vozidlům2) a ručním vozíkům2) o celkové šířce větší než 600
mm
a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00
hodin,
b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00
do 11.00 hodin,
c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.
(3) Zákaz jízdy podle odstavce 1 neplatí při přepravě zboží naloženého mimo území
České republiky, pokud je místo jeho vykládky na území České republiky, a při jízdě bez
nákladu, která s touto jízdou souvisí.
(3) (4) Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při

a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní
komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího
překladiště kombinované dopravy k příjemci,
b) nezbytné zemědělské sezonní přepravě,
c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou
pozemních komunikací,
d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze 20), pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu
přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní
soupravy,
e) přepravě živých zvířat,
f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných
hmot,
g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100
km,
h) přepravě poštovních zásilek,
i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),
j) živelní pohromě,
k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,
l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,
m) výcviku řidičů,
n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
(4) (5) Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením
modré nebo modré a červené barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením.
(5) (6) Ze zákazu jízdy podle odstavců 1 a 2 může místně příslušný krajský úřad z
důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahující působnost kraje
povoluje ministerstvo. Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.
(6) (7) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení výjimky podle
odstavce 5 odstavce 6.
…
§ 124
…
(2) Ministerstvo
a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5 § 43 odst. 6 a § 83 odst. 5,
…

§ 125c
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
…
g) v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel,
…
(5) Za přestupek se uloží pokuta
a) od 25 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5,
a písm. h),
b) od 10 000 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 a odstavce
3,
c) od 2 500 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 až 3, písm.
e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) písm. g) a j) a podle odstavce 2,
e) od 4 000 do 7 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 spáchaný v
období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
f) od 2 500 do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm.
g) a i) a podle odstavce 4,
g) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm.
k).
(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu
a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a
písm. h),
b) od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e)
bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3,
c) od jednoho měsíce do šesti měsíců
1. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g) a i) v
období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
2. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že nezastavil
vozidlo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních
komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo
3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9.
(7) Příkazem na místě lze uložit pokutu do
a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),

b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,
c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9, 11 a písm. g).,
d) 5 000 za přestupek podle odstavce 1 písm. g).
…
§ 129
…
(2) Jestliže se žadateli o výjimku ze zákazu jízdy podle § 43 odst. 5 § 43 odst. 6 nebo o
výjimku z podmínky věku pro osobu, která je držitelem licence motoristického sportovce podle
§ 83 odst. 5, vyhoví v plném rozsahu, místo rozhodnutí se žadateli udělí výjimka ze zákazu
jízdy nebo výjimka z podmínky věku pro osobu, která je držitelem licence motoristického
sportovce. Proti udělení výjimky se nelze odvolat.
…
§ 137
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
…
(2) Ministerstvo vydá prováděcí právní předpis k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 6
odst. 6, § 6a odst. 7, § 6b odst. 6, § 10 odst. 5, § 43 odst. 6 § 43 odst. 7, § 43a odst. 6, § 45 odst.
6, § 52 odst. 10, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1,
§ 67 odst. 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5, § 79 odst. 9, § 87a odst. 9, § 87b odst. 5,
§ 92 odst. 8, § 104 odst. 5, § 105 odst. 4, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst.
8, § 110a odst. 7, § 111 odst. 9, § 113 odst. 7, § 115 odst. 7, § 116 odst. 4 a 7, § 118b odst. 6, §
122b, § 123 odst. 4, § 124 odst. 3, § 125b odst. 3 a § 125j odst. 4.

C. Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Stěžejní změnou předloženého návrhu je úprava doby zákazu jízdy na dálnici a na silnici I. třídy
nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti
převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální
přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem, a to v neděli
a ostatních dnech pracovního klidu tak, že se tato doba prodlužuje z původních 13.00 hodin
na 0.00 hodin. Nově tedy bude zákaz jízdy platit v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu
v době od 0.00 hodin do 22.00 hodin.
Důvodem je zejména sjednocení doby zákazu jízdy se sousedními státy, zejména se Slovenskou
republikou, Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo.
Současný rozdílný okamžik začátku doby, ve které platí zákaz jízdy uvedených vozidel, totiž
vede k tomu, že řidiči využívají nedělní noční, ranní a dopolední hodiny k tomu, aby přejeli
přes Českou republiku a v okamžiku začátku zákazu jízdy na území České republiky (tj. ve
13.00 hodin) zůstali stát až těsně před hranicemi. Kapacity odpočívek před hranicemi však
nestačí obrovský počet těchto vozidla pojmout. Vozidla jsou pak odstavována na naprosto

nevhodných a z hlediska bezpečnosti silničního provozu velmi nebezpečných místech, jako
např. v odstavném pruhu, v připojovacích pruzích či na nájezdech a sjezdech z dálnic.
Sjednocením doby, po kterou je zakázána jízda uvedených vozidel, s okolními státy se předejde
těmto negativním důsledkům, řidiči nebudou motivováni odstavovat vozidla až těsně před
hranicemi a hustota provozu bude rovnoměrněji rozvrstvena.
Předkládaný pozměňovací návrh současně umožňuje, aby v době, kdy platí zákaz jízdy, mohla
vozidla přepravující zboží naložené mimo území České republiky toto zboží vyložit na území
České republiky, nebo provést jízdu bez nákladu související s touto jízdou (po provedené
vykládce tak například může ještě řidič v době zákazu jízdy dojet na místo, kde je vozidlo
obvykle odstavováno, například do areálu dopravce). Touto výjimkou se docílí uvolnění míst
na odpočívkách, umožní se řidiči dojet domů a zahájit denní nebo týdenní odpočinek, a zároveň
se též eliminuje riziko krádeže zboží ve vozidle odstaveném na odpočívce nebo před místem
vykládky. Možnost dojetí do místa vykládky i v době zákazu jízdy není v Evropě ničím
ojedinělým, existuje například na Slovensku, v Polsku či Itálii.
Jelikož porušování doby zákazu jízdy představuje závažný problém z hlediska bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu a stávající výše sankcí neodrazují řidiče před porušováním
tohoto zákazu, navrhuje se dále, aby sankce za porušení doby zákazu jízdy byly navýšeny tak,
že v rámci správního řízení bude možné nově uložit pokutu v rozmezí od 5 000 Kč
do 10 000 Kč (současná výše je 2 500 Kč až 5 000 Kč), a příkazem na místě bude možné uložit
pokutu až do výše 5 000 Kč (nyní je možné uložit do výše 2 500 Kč).
Zbývající změny jsou pouze legislativně technické, jež souvisejí s přečíslováním odstavců
v § 43 zákona o silničním provozu.

